
Förslag till nya stadgar för Stöttingfjällets FVO 

 

§ 11 Fiskestämmans tid och plats 
 

Nuvarande lydelse av första stycket: 
Ordinarie fiskestämma ska årligen hållas på den tid och ort som föreningens styrelse 
bestämmer, dock senast den sista februari. 
 

Styrelsens förslag till ändring av första stycket 
Ordinarie fiskestämma ska årligen hållas på den tid och ort som föreningens styrelse 
bestämmer, dock senast den sista april. 
 

Med detta vill styrelsen skapa bättre förutsättningar för att kunna hålla årsmötet vid en 
tidpunkt där fler medlemmar kan närvara.  
 

 

§ 12 Kallelse 
 

Nuvarande lydelse av de tre sista styckena i § 12 
 
Alternativ 1 
Kallelse till medlemmarna ska vara skriftlig. 
 
Alternativ 2 
Kallelse sker genom annons i ortspress. Medlem som hos styrelsen begärt att få 
kallelsen skriftlig eller per epost ska få sådan. 
 
Alternativ 3 
Kallelse sker genom annons i ortspress samt med brev till minst en företrädare för varje 
skifteslag som ingår i fiskevårdsområdet. 
 

Styrelsens förslag till stadgeändring 
 
Alternativ 1 och 3 stryks medan alternativ 2 kvarstår som enda alternativ med följande 
justering: 
 
Kallelse till årsmöte ska ske via annonsering i ortspress och på föreningens webplats. 

Med detta vill styrelsen förenkla förfarandet att kalla till årsmöte. Den medlem som 
trots allt vill ha en egen kallelse kan naturligtvis begära detta men det bör inte vara 
något som styrs av stadgarna. 
 

 

 

 

 



§ 16 Styrelse 
 

Nuvarande lydelse  
 
För föreningen ska finnas en styrelse med säte i de olika byarna. Den ska bestå av 
ordförande och sex övriga ledamöter samt personliga suppleanter för dem.   
 

Styrelsens förslag till stadgeändring 
 
För föreningen ska finnas en styrelse som bör ha säte i de olika byarna. Den ska bestå av 
ordförande och sex övriga ledamöter. Därutöver kan två suppleanter väljas.  
 

Orsaken till den föreslagna ändringen är att det visat sig vara en tillräckligt stor 
utmaning för valberedningen att få fram ordinarie ledamöter. Att de därtill ska finna 
personliga suppleanter för ledamöterna verkar i det närmaste osannolikt. Situationen 
ser helt annorlunda ut nu mot för när föreningen bildades. Med det 
befolkningsunderlag som idag finns i de olika byarna känns det mest realistiskt att de 
som väljs in i styrelsen också väljs som ordinarie ledamöter. Stadgeändringen skulle 
dock hålla öppet för möjligheten att någon väljs in som suppleant om det skulle vara 
aktuellt. 
 

 

 

 

 

 


